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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 5081/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/1 

 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes  
  
 

 
Fredrikstad, 08.01.2021 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 5095/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder  
  
 

 
Fredrikstad, 08.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.11 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til 
signering av protokoll».  
Kontrollutvalget var enige om at nestleder signerer protokoll sammen med leder. Ved fravær 
av leder/nestleder velges det en representant til signering i begynnelsen av møte. 
 

Vurdering 
Ingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 18105/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/3 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bruk av kvalitetssystemet 
"RiskManager" i grunnskolen 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Prosjektplan «Bruk av kvalitetssystemet RiskManager i grunnskolen», godkjennes 

 
ØKUS KOF, 25.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i grunnskolen», datert 25.01.2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 2019/133, 12.12.2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 19/45, 26.11.2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
1. Benytter ansatte ved skolene seg av internkontrollsystemet RiskManager for å registrere 

avvik? 
2. Blir registrerte avvik fulgt opp på en hensiktsmessig måte? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 350 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling våren 2021. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er noe høyere enn et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen begrunner dette med at de i dette prosjektet vil 
gjennomføre spørreundersøkelse og en større systemgjennomgang i RiskManager. Samlet 
sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
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HALDEN KOMMUNE 

25. JANUAR 2021 ROLVSØY    

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

Bruk av kvalitets-
systemet Risk-
Manager i 
grunnskolen 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

BRUK AV KVALITETSSYSTEMET RISKMANAGER I GRUNNSKOLEN 

 

/2 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i kommunestyret 12.12.19, sak 19/133. Planen bygger 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Skole – med fokus på internkontrollsystemet 

RiskManager. Hvordan håndterer kommunen avviksmeldinger og blir avvik meldt inn i systemet?» er det 

neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2019 skriver 

vi følgende om risiko på området: 

 

«Opplæringsloven § 13-10 andre ledd – Kommunes forsvarlige system (internkontroll på etterlevelse av 

regelverket på opplæringslovens område): 

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system 

for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. 

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system 

for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 

gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg 

rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, 

fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget 

og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. 

 

Fylkesmannen har avdekket avvik innenfor internkontrollsystemet knyttet til spesialundervisning. Sett i 

sammenheng med svakhetene som er avdekket også på andre områder, er det revisjonens vurdering at 

det kan foreligger generelle svakheter ved kommunens internkontrollsystem i skolen. Området internkon-

troll/forsvarlig system oppnår en gjennomsnittscore på 2,5, på spørreundersøkelsens skala fra 1-3, og 

indikerer høy risiko for svikt. 

 

Kontrollutvalget ønsket at det skulle være spesielt fokus på om avviksmeldinger ble levert, og hvordan 

disse blir håndtert.»  

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

I tillegg er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 21.01.2021. Det kom ingen innspill av-

gjørende for prosjektet. 

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbe-

falinger. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

BRUK AV KVALITETSSYSTEMET RISKMANAGER I GRUNNSKOLEN 

 

/3 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Benytter ansatte ved skolene seg av internkontrollsystemet RiskManager for å registrere avvik? 

 

For å besvare problemstillingen skal vi blant annet undersøke om ansatte er kjent med avvikssystemet, 

har fått til strekkelig opplæring og om de bruker systemet på en hensiktsmessig måte. 

 

2. Blir registrerte avvik fulgt opp på en hensiktsmessig måte? 

 

For å besvare problemstillingen skal vi blant annet undersøke om avvik samlet og enkeltvis følges opp av 

ledelsen. 

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revi-

sjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 KS-veileder Orden i eget hus Kommunedirektørens internkontroll 

 

Vurderinger som revisjonen gjør av skolenes rutiner og praksis tilbake i tid, vil i hovedsak basere seg på 

internkontrollbestemmelsene i opplæringsloven. Eventuelle anbefalinger revisjonen gir, vil basere seg på 

internkontrollbestemmelsene i ny kommunelov. Dette på grunn av at § 13-10 om internkontroll i opplæ-

ringsloven er endret fra 01.01.2021, og at dette innebærer at kommunelovens § 25-1 fremover vil regulere 

kravet til internkontroll i grunnskolen. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

BRUK AV KVALITETSSYSTEMET RISKMANAGER I GRUNNSKOLEN 

 

/4 

 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet 

nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 

metode 

Problemstilling 1 

Benytter skolene seg av 

internkontrollsystemet 

RiskManager for å regist-

rere avvik? 

 Lov om grunnskolen 

og den vidaregå-

ende opplæringa 

(opplæringslova), 

bl.a. § 13-10. 

 Lov om kommuner 

og fylkeskommuner 

(kommuneloven), 

bl.a. § 25-1 c). 

 KS-veileder Orden i 

eget hus Kommune-

direktørens intern-

kontroll 

Informasjon om skolenes rutiner 

og praksis for bruk av RiskMa-

nager 

Dokumentanalyse, interv-

juer, spørreundersøkelser 

og gjennomgang av Risk-

Manager. 

Problemstilling 2 

Blir registrerte avvik fulgt 

opp på en hensiktsmessig 

måte? 

 

 Lov om grunnskolen 

og den vidaregå-

ende opplæringa 

(opplæringslova), 

bl.a. § 13-10. 

 Lov om kommuner 

og fylkeskommuner 

(kommuneloven), 

bl.a. § 25-1 c). 

 KS-veileder Orden i 

eget hus Kommune-

direktørens intern-

kontroll 

Informasjon om skolenes rutiner 

og praksis for bruk av RiskMa-

nager 

Dokumentanalyse, interv-

juer, spørreundersøkelse 

og gjennomgang av Risk-

Manager.  
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

BRUK AV KVALITETSSYSTEMET RISKMANAGER I GRUNNSKOLEN 

 

/5 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Casper Støten - utførende forvaltningsrevisor 

Henning S. Langsholt – utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Februar-juni 2021 

Antall timer 350 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Halden kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 9. februar 2021 

Når rapport er sendt til rådmannen Vår 2021 

Når rapport er sendt til ØKUS Vår 2021 

 
 
Kommentar til ressursrammen 

Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-

nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. Grunnet gjennomføring av spørreundersøkelse og en større systemgjennomgang i Risk-

Manager, anslår vi dette prosjektet til 350 +/- 10%. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 15811/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/4 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020 - Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering  

 
ØKUS KOF, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Halden kommune, datert 15.01 
2021. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU møte: 26.11.2019, sak 19/45 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Kommunestyret 12.12.2019 sak 2019/133 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2020. Leveransene er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Halden kommune har budsjettert med 700 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjonen 
har levert 602,5 timer per 31. desember 2020. Dette utgjør 86 % av budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 

Halden kommune  
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 
kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 
 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 
Oppgave Rapportert 

2019 
1. halvår 2. halvår Totalt 

2020 
Prosjekt 
totalt 

Estimert Mer-
/mindreforbuk 

Administrasjon  30 30 60  60 0 

        

Barn i 
lavinntektsfamilier 

 328 0 328 328 300 + 281 

Barnevern*  15 98 113  300 - 

Grunnskole – 
Risk manager* 

  37 37    

Eierskapskontroll 
Østfold energi 

  64,5 64,5 64,5 60 +4,52 

        

Totalt  373 229,5 602,5   + 32,5 

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2019» viser hva som er rapportert i 2019 på prosjekter som ble 

påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike 
prosjektene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens 
kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte 
prosjektene. 
*Ikke ferdigstilt. 

 

Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av 
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er 
stipulert ut i fra tidligere erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt 
timeregistreringssystem, og bygger på et gjennomsnitt over flere år.   
 

Barn i lavinntektsfamilier 
Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 6. februar 2020 (sak 20/4). Kontrollutvalget 
vedtok planen i tråd med revisjonens forslag. Rapport fra prosjektet ble behandlet i 
kontrollutvalget 11. juni 2020 (sak 20/23). Kontrollutvalget tok rapporten og 
kommunedirektørens uttalelse til etterretning og sluttet seg til revisjonens anbefalinger. 
Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret om å ta rapporten til etterretning, samt følge opp 
anbefalingene, samt at revisjonen skal følge opp med en oppfølgingsrapport etter ett år. 
Revisjonen har brukt 328 timer på prosjektet. Dette er 28 timer mer enn estimert, men 
innenfor feilmarginen på +/- 10 %. 
 

Barnevern 
Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 11. juni 2020 (sak 20/22). Planen ble vedtatt i tråd 
med revisjonens forslag. Fremdriften i prosjektet er noe forskjøvet grunnet blant annet 

                                                
1 Innenfor feilmargin på 10 %. 
2 Innenfor feilmargin på 10 %. 
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sykefravær. Rapport fra revisjonen er derfor planlagt levert til kontrollutvalget våren 2021. I 
2020 har det gått med 113 timer til prosjektet. 
 

Grunnskole – Risk manager 
Revisjonen startet arbeidet med prosjektplan på neste prosjekt på 
forvaltningsrevisjonsplanen vinteren 2020. Prosjektplanen blir først behandlet i 
kontrollutvalgets møte 9. februar 2021. I 2020 brukte vi 37 timer på prosjektet. Rapport er 
forventet behandlet sommeren 2021. 

 
Eierskapskontroll – Østfold energi 
Prosjektplan for gjennomføring av kontrollen ble vedtatt av kontrollutvalget 15. september 
2020 (sak 20/30). Rapport ble behandlet 1. desember 2020. Det har medgått 64,5 timer til 
prosjektet, noe som er innenfor estimert tidsbruk. 
 

Total leveranse 
Halden kommune har budsjettert med 700 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjonen 
har levert 602,5 timer i 2020, 86 % av budsjett.  
 
 
 

Rolvsøy, 15. januar 2021 
 
 

Lene Brudal (sign.) 
Fagleder forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/66 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 20819/2021 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/5 

 

Overordnet revisjonsstrategi for 2020 - Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Overordnet revisjonsstrategi for 2020, tas til orientering 
  

ØKUS KOF, 27.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Revisjonsplan 2020 – Halden kommune – PowerPoint presentasjon (Deloitte) 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2020. 
Formålet med en overordnet revisjonsstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen 
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor vil i sin presentasjon redegjør for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2020. 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette vil oppdragsansvarlig revisor presentere revisjonsstrategi for Halden 
kommunes årsregnskap for 2020. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av revisjonsplan  
2020 til orientering. 
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Revisjonsplan 2020
Halden  kommune

Februar 2021
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2© 2020 Deloitte AS

Oppsummering årsoppgjørsrevisjonen for 2019 (til informasjon)

Hovedkonklusjon:

• Ingen vesentlige beløpsmessige feil avdekket i kommunens årsregnskap eller i kommunens oppfølging 
av budsjettvedtak. 

• Det er avdekket noen svakheter i kommunens internkontroll på de områder som inngår i ordinær 
regnskapsrevisjon som er rapportert  i revisjonsrapport nr 15

 Kvalitetssikring av attestasjoner

 Formaliteter vedr bankkontoer Brygga omsorgsboliger

 Beregning av selvkostfond, bruk av Momentum

 Fordring Halden Byutvikling

• Etterlevelseskontroll av «avgift forholdsmessig fradrag mva» 

 Anbefalt design av nye relevante kontroller ute i enhetene, etterfulgt av overordnet kontroll som 
utføres av regnskapsavdelingen
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år

Revisjon av konsolidert årsregnskap og noter
 Iht kommuneloven §14-6 første ledd skal det utarbeides et samlet regnskap for kommunen som en juridisk enhet.

 Kommunal regnskapsstandard nr. 14 – konsolidert årsregnskap

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
 ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon» og 

 RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen»

Kontroll av vesentlige budsjettavvik
 Kommuneloven §24-5 tredje ledd, oppgaver rundt kommunens årsberetning. 

 ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon» 

 RSK 302 «Kontroll av vesentlige budsjettavvik» - trer i kraft fra regnskapsåret 2021 – kommunen kan utsette til neste år

Nytt fra 2020, tilleggsoppgaver for revisor
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år
Vår oppgave
Vi gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Vi skal avgi en uttalelse: 

• om årsregnskapet og konsolitert årsregnskap til Halden kommune er avgitt i samsvar 
med lov og forskrift og at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. 

• om kommunen har utarbeidet en redegjørelse over vesentlige budsjettavvik (hvis aktuelt)

• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og 
at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett (hvis aktuelt). 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov 
og forskrift. 

• at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Betryggende sikkerhet for 
at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig 
feilinformasjon
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Oppsummering av revisjonsplanen for 2020

Kartlegging
Fokuset for 2020 er å gå nærmere inn på sentrale rutiner, og 
oppdatere oss på endringer i internkontrollen som er av betydning 
for regnskapsavleggelsen. 

• Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter – 25 mill i år

• Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test 
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 4 områder ved årets revisjon:

(1) – Drift/investering
(2) – Pensjoner
(3) – Selvkost
(4) – Lønn / personal

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.
• I tillegg til 4 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre 

områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i 
revisjonen. 

Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som 
kan svekke, påvirke eller reise tvil om Deloittes uavhengighet som 
revisor for Halden kommune. Det vises for øvrig til vår 
uavhengighetserklæring for 2020. 

Vesentlighet

Fokusområder

Verdi

Uavhengighet
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)
Revisjonshandlinger

Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en 
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske 
handlinger. 

Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste kontroller og 
bygge på kontrollmiljø og internkontroll i tilknytning til 
forretningsprosessene. 

Utforme og gjennomføre en 
kombinasjon av analytiske 
substanskontroller og 
detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, teste 

effektiviteten av 
utvalgte kontroller

Vurdere om relevante 
kontroller er 

hensiktsmessig 
designet og 

implementert

Identifisere 
risikoer for 

vesentlige feil i 
regnskapet og 
kontroller som 

adresserer disse 
risikoene

Opparbeide og oppdatere vår 
forståelse av kommunens og 

dens omgivelser, herunder 
identifisering av relevante 

kontroller

Fokus på kontrollmiljø 
og internkontroll i 
forretningsprosessene
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Revisjonsprosessen

3. Regnskapsavleggelse1. Interim 2. Årsoppgjør

Forståelse av virksomheten og den 
interne kontrollen

• Gjennomgang av internkontroll-
dokumentasjon og rutiner, 
herunder endringer. Fokus på at 
alle rutiner og kontroller skal
være skriftlig beskrevet.

• Møte med administrasjonen
• Oppfølging endringer i regelverk
• Detaljtester
• Kontroll av kostnadsbilag i

forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen

November/desember

Substanstesting 
• Analytiske tester
• Detaljtester
• Avstemming mot eksterne 

bekreftelser

Bekrefte at rapportering ikke
inneholder vesentlige feil

Februar / mars 15. april

Mål

Handlinger

Tidspunkt

Avgi revisjonsberetningResultater
Sikkerhet for at rutiner og

kontroller er effektive

Avdekke eventuelle svakheter og 
vesentlige feil

Kontrollere at regnskapet, notene 
og årsberetning er i samsvar med 
reviderte tall og lovkrav

Avlegge korrekt årsregnskap
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Risikovurdering 2019
Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, kommunedirektørens l edergruppe 
samt økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert risikoområder med særskilt fokus på og 
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren neden for. 

Sannsynlighet
Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Lønn
Personal

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Selvkost
(VAR området)

Egenkapital

Misligheter

Skatteinntekter og
rammetilskudd

Brukerbetalinger

Vare/tjeneste kjøp

Budsjettavvik

Låneforhold

Drift/Investering

Anleggsmidler

Kundefordrngeri

Offentlige anskaffelser
Bankinnskudd

Likvider

Pensjon
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Risikovurdering 2020
Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, kommunedirektørens l edergruppe 
samt økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert risikoområder med særskilt fokus på og 
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren neden for. 

Sannsynlighet
Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Lønn
Personal

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Selvkost
(VAR området)

Egenkapital

Misligheter

Skatteinntekter og
rammetilskudd

Brukerbetalinger

Vare/tjeneste kjøp

Budsjettavvik

Låneforhold

Drift/Investering

Anleggsmidler

Kundefordrngeri

Offentlige anskaffelser
Bankinnskudd

Likvider

Pensjon
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Særskilte fokus 
– områder

Beskrivelse av   risiko Utførelse av revisjonen

Drift og Investering • Risiko for feil klassifisering av prosjekter
med hensyn til om de er drift- eller
investeringsprosjekter.

• Oppfølging av at det er etablert hensiktsmessige rutiner og kontroller på dette området.

• Kontrollere et utvalg av årets prosjekter med hensyn til korrekt behandling.

Selvkost • Risiko for at kommunen ikke har 100 % 
inndekning på selvkostområdene, og en 
risiko for at de bygger opp selvkostfondene 
slik at de subsidierer fremtidige 
generasjoner.  

• Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på.

• Innhenter kommunens selvkostkalkyler.

• Kontrollerer om kommunen har 100 % inndekning på renovasjonen, iht
Forurensningsloven.

• Kontrollerer at det ikke forekommer oppbygging av selvkostfond som ikke benyttes i løpet
av rimelig tid
(3-5 år).

• Kontroll av benyttet rentesats.

• Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar med regnskapet.

• Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av fordelingsnøkler.

Pensjon • Risiko for feil pensjonsberegninger som 
følge av feil innmelding av faste data.

• Risiko for feil presentasjon i regnskap og 
note.

• Risiko knytter seg til inputdata benyttet av 
aktuar, beregning og overførsel til regnskap.

• Risiko for bruk av feil forutsetninger. 
Kommunen skal benytte forutsetninger 
fastsatt av departementet

• Kontrollere rapportering til pensjonskassene. 

• Detaljert test av forutsetningene lagt til grunn i aktuarberegningen, gjennomføres i 
årsoppgjøret.

• Dataanalyse av elektronisk bearbeidet data for å kontrollere inndata i aktuarberegningen, 
fra kommunens lønnssystem.

• Følge opp at bestandskontoll utføres minst 2 ganger hvert år i samsvar med anbefalinger 
fra KLP.
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Særskilte fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen

Lønn / personal • Det er en risiko for at kommunens rutiner for 
kontroller av lønn ikke etterleves.

• Det er risiko for manglende gyldighet av lønn. 

• Det er også risiko for periodisering og 
nøyaktighet.

• Innhente kommunens rutiner og kontroller på lønnsområdet.

• Innhente kontrolloppstilingen og avstemme regnskap mot lønn. 

• Analytisk revisjon av lønnsutgifter ved bruk av excel. Detaljkontroller ved behov.

• Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger.
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Normal fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen

Sporadiske
leieinntekter

• Risiko for at ikke alle sporadiske 
leieinntekter blir korrekt fakturert og 
bokført.

• Følg opp at det er iverksatt hensiktsmessige rutiner - at sporadiske leieinntekter blir 
korrekt fakturert og bokført.

Vare/ -
tjenestekjøp (inkl. 
mva-behandling)

• Risiko for at kommunen ikke har 
implementert rutinen for utgifter.

• Risiko for gyldighet og tilhørighet av 
utgifter, om fakturaer gjelder 
kommunen.

• Risiko for at kommunen ikke etterlever 
innkjøpsreglementet

• Risiko for feil mva-behandling i henhold
til reglene for merverdiavgift

• Innhente rutine for innkjøp og fakturabehandling, og identifisere nøkkelkontroller i 
rutine. 

• Vi gjennomgår og vurderer kommunens rutine (inkl. test av attestasjoner ref 
innkjøpsreglement/fullmaktsreglement) og tester relevante kontroller. Dette gjøres i 
forbindelse med stikkprøvekontroll av bilag mhp tilhørighet, periodisering og 
avgiftsbehandling.

• Kontroll av bilag i forbindelse med kontroll av momskompensasjonen.

• Ekstra kontroll av kostnader som ikke er omfattet av momskompensasjonen.

Skatteinntekter/
Rammetilskudd

• Normal risiko vurderes fordi det er få 
motparter, oversiktlige forhold og 
postene er avstembare. 

• Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern dokumentasjon (Børre Stolp).

Låneforhold • Risiko for manglende regnskapsføring
av alle låneforhold.

• Risiko for manglende etterlevelse av
kommunens finansreglement og om lån
og avdrag er ihht vedtak og
lovbestemmelser. 

• Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner og analyse av årets endring i 
låneforholdene.   

• Detaljert gjennomgang av et utvalg låneopptak og påse om vedtak  foreligger og om 
lover og regler er fulgt.

Anleggsmidler • Risiko for manglende eksistens og for 
høy verdi

• Risiko for at tilganger ikke er gyldige

• Risiko for at avskrivninger ikke skjer
ihht kommuneloven

• Tilganger kontrolleres på stikkprøvebasis.

• Ved bruksendring innhent skriftlig vurdering av 
verdien.

• Innhent anleggsregister og kontroller mot 
regnskapet

• Kontrollerer om avskrivningssatser er i samsvar 
med lovbestemte satser.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen

Kundefordringer/
øvrige fordringer

• Det er en risiko for at kommunens rutiner for kontroller av 
kundefordringer ikke etterleves.

• Risiko for feil verdsettelse av kundefordringer som følge av 
manglende oppfølging kundefordringer.

• Innhente kommunens rutiner for oppfølging av kundefordringer.

• Kontrollere et utvalg eldre kundefordringer for å kontrollere at disse er reelle.

Budsjett / 
egenkapital / 
disponeringer

• Det er risiko knyttet til innleggelse av vedtatt budsjett og 
justeringer gjennom året. 

• Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond. 

• Det er risiko for gyldighet av bruk av bundne fond (politisk 
vedtak, lovbestemt, forskriftsbestemt). 

• Risiko for at avslutningen av regnskapet/disponeringen ikke 
er iht gjeldende regler.

• Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter.

• Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. Bruken skal være 
gyldig mot vedtak. Kapitalkonto og disposisjonsfond avstemmes i note.

• Innhente kommunens dokumentasjon av disponering av resultatet. For memoriakonto
påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på 
konto for brukte lånemidler.

• Kontroll at budsjettet i regnskapet er i samsvar med vedtatt budsjett med justeringer.

• Følge opp at kommunen har foretatt en gjennomgang av bundne fond.

Bank • Risiko for manglende avstemminger av kommunens bankonti. • Gjennomgang av bankrettigheter og administratorrettigheter i bank.

• Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner og gjennomgår store avstemmingsposter. 

Offentlige 
anskaffelser

• Risiko for at kommunen ikke etterlever 
anskaffelsesregelverket.

• Vi kontrollerer kommunens rutiner og gjennomfører en kartlegging av om denne er
tilstrekklig utformet og implementer.

• Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt etterlevelse av regelverket.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen

Bruker-
innbetalinger 

• Risiko for at kommunen ikke beregner brukerbetalinger 
korrekt og at selvkostreglene ikke følges.

• Kontrollerer området med analytiske substanskontroller på enhetsnivå.

• Påser at gebyrsatser stemmer mot vedtak og lagt til grunn ved utfakturering

• For den delen av brukerbetalinger som kommer fra selvkost, tester vi nøkkelkontroller 
eller utfører substanstester dersom nøkkelkontroller ikke kan testes.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/66 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 20842/2021 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/6 

 

Etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll til orientering. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende risikoområde for etterlevelsesrevisjon 2020; 

(.....................................) 
3. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 

2021 
 
ØKUS KOF, 27.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Presentasjonsfoil fra Deloitte AS: Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83), § 24-9 
 
Saksopplysninger 
I henhold til ny kommunelov er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. Kontrollen gjelder 
«Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», står 
følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjonen (Deloitte AS) vil i kontrollutvalgets møte 
presentere revisjonens strategi og angrepsvinkel for oppgaven, samt sin foreløpige risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
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Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny revisjonsoppgave fra 2019 som er pålagt valgt revisor.  
Revisor har fremlagt en skisse, slik revisjonen vurderer risiko- og vesentlighetsområdene i 
kommunen. Kontrollutvalget inviteres til dialog med revisor i møte 9. februar om temaene er 
dekkende. 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til lov leveres innen 30. juni. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering 
vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen til orientering. Videre anbefales 
det at kontrollutvalget velger et risikoområde for etterlevelses revisjonen 2020. 
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
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Risikokart (diskusjon i møtet)
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
High

Low

HighLow

Sannsynlighet

Ko
ns

ek
ve

ns

Avgift –
forholdsmessig 

fradrag MVA

Offentlige 
anskaffelser

Selvkost 
(VAR 

området)

Budsjettavvik

Sentrale identifiserte risikoforhold

Offentlige anskaffelser
• Etablert egnet system med rutiner og kontroller
• Etterlevelse mot leverandører

Budsjettavvik
• Løpende oppfølging gjennom året 
• Budsjettprosess og realisme i vurdering
• Oppfølging og evne til å forklare avvik

Overholdelse av arbeidsmiljøloven mht overtid
• System for registering og oppfølging av timer
• Håndtering av avvik

Selvkost (VAR-området)
• Overholdelse av regelverk

Merverdiavgift-behandling
• Overholdelse og etterlevelse av gjeldende 

regelverk og rutiner

Drift/Investering
• Overholdelse av regnskapsstandard - GKRS 4
• Oppfølging av budsjettering og prosjektledelse

Overholdelse 
av 

arbeidsmiljølov 
mht overtid

Drift/Investering
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/7 

 

Kontrollutvalgets Årsmelding 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 

 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 
ØKUS KOF, 06.01.2021 
 
 

Vedlegg 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til bystyret om sin 
aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til behandling i 
bystyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi bystyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte og 
informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2020 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne». 
 
Figuren under1 viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget.  

 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon(FOR-2019-06-17-
90417), gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   
 
Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelses kontroll  
 
Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater 
etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige 
revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen 
har gjort.   
 
 

                                                
1 Hentet fra Kontrollutvalgsboken 1. utg. 
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Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 
inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges 
som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan 
være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt 
i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til den nye kommuneloven (2019) bestå av minimum fem 
medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 
medlemmer.  Kommunestyret vedtok i sitt konstituerende møte i oktober 2019, at for 
perioden 2019 – 2023 skal kontrollutvalget bestå av fem medlemmer. Minst ett av utvalgets 
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  

 
Medlemmer 2019-2023  
Roar Lund, leder (H) 
Torhild G. Huseby, nestleder (SP) 
Mariann Faraasen (H) 
Roar Gunther Andersen (Pp) 
Ketil Rønning (Ap) 
 
 
 

Varamedlemmer 2019-2023  
Jan Moen (H) 
Hans Richenberg (H) 
Inger Blomsnes (H)    
Tom Jørgensen (Frp) 
Anne Mette Amundsen (Pp) 
Ellen Simonsen (Ap) 
Jon Inge Stumberg (Mgd) 
Bjørn Gulbrandsen (SV) 
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2020.   
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og 
protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske 
organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
kommunedirektøren.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 
hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus, og kommunes hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter 
i den forstand at fire av fem møter har foregått digitalt via Teams.  
Til sammen er det behandlet 46 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 

 2020 2019 2018 2017 

møter 5 5 6 4 

saker 46 50 49 40 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har også vært til stede i 2 av 5 
møter i 2020. 
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse 
i kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2019 var kommunens administrasjon særskilt 
invitert til møtet for å redegjøre for årets regnskap og resultat. Kommunedirektøren har vært 
til stede i alle årets møter. 
 
Kontrollutvalget har i løpet av 2020 blitt orientert av kommunedirektør/ administrasjonen om 
følgende temaer: 

 Anbudsprosesser 

 Transportløyve og brukerbetalinger 

 Saksbehandling og vurdering av habilitet 

 Bergheim bo- og aktivitetssenter  
 
Utvalget har blitt holdt orientert om pågående prosess med å endre organisasjonsformen i 
sekretariatet, dette i tråd med nye lovkrav i kommuneloven. 
 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte en kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i 
februar 2020. Torhild Grimset Huseby og Ketil Rønning deltok fra kontrollutvalget i Halden.  

 
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og møter ved mulighet på 
ulike samlinger/møter i deres regi. Grunnet covid-19 ble det ikke arrangert noen konferanse 
på våren slik tradisjonen har vært.  
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Behandlede saker i 2020 
I 2020 er regnskapsrevisjon utført av Deloitte AS. Forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontrollen er utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR IKS).  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2020 

 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2021 
 

Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 
Kontrollutvalget har i 2020 avgitt uttalelse til kommunestyret om Halden kommunes 
årsregnskap for 2019. 
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret 
gjennom revisjonsberetningen.  
 
Revisjonsbrev/ Notater  
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte 
revisjonsbrev" eller notater. Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.  
 
Kontrollutvalget har behandlet følgende nummerert revisjonsbrev eller notater i 2020:  

 Revisjonsrapport nr. 15 

Revisjonsrapport nr. 15 viste til følgende områder og observasjoner i 2019: 
1. Kvalitetssikring av attestasjoner 
2. Brygga omsorgsboliger 
3. Selvkost 
4. Fordring Halden Byutvikling 
 
Revisjonen viste til revisjonsrapporten for detaljerte observasjoner og vurderinger, samt til 
kommunedirektørens tilbakemelding på revisjonens vurderinger. 
Kontrollutvalget tok revisjonsrapport nr. 15, til etterretning. Kontrollutvalget ba 
kommunedirektøren om å sørge for at revisjonens påpekninger blir fulgt opp med 
nødvendige tiltak. Saken ble oversendt kommunestyret til orientering. 
 

 Kommunedirektørens redegjørelse – revisjonsrapport nr. 15 
Kommunedirektøren oversendte kontrollutvalget en redegjørelse 16.11. 2020. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens arbeid med å 
etterleve revisjonens merknader, til orientering. 

2. kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til revisjonsrapport nr. 15 oversendes 
revisjon 

 
Rapport om utført regnskapsrevisjon 2019  
Kontrollutvalget har behandlet rapport om utført regnskapsrevisjon for 2019 som omtaler 
resultat av utførte kontroller samt lovpålagte oppgavene som er utført for å bekrefte 
kommunens årsregnskap, samt tilknyttede oppdrag. 
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Etterlevelses kontroll: 
I følge kommunelovens skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak. 
 
Kontrollutvalget behandlet den 11 juni 2020 uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om 
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2019. Kontrollen var gjort 
for regnskapsperioden 19.mai til 2. juni 2020.  
Revisjonens konklusjon var at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er 
revisjonen ikke blitt oppmerksomme på noe som gir indikasjon på at Halden kommune ikke i 
det alt vesentlige har etablert en overordnet kontroll for å sikre rett behandling av 
merverdiavgift med hensyn til forholdsmessig fradrag for merverdiavgift og kontroller og 
rutiner som etterleves og er tilstrekkelig innrettet for det samme formålet. 
 
Kontrollutvalget tok etterlevelseskontrollen til orientering. Videre ba kontrollutvalget 
kommunedirektør om vurdere revisjonens anbefalinger, og at kontrollutvalget fikk seg 
oversendt en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør til kontrollutvalgets møte 1. 
desember 2020. 
Kommunedirektørens tilbakemelding ble behandlet 1. desember 2020 og utvalget tok denne 
til orientering. 

 
Forvaltningsrevisjon 
I 2020 har kontrollutvalget behandlet èn forvaltningsrevisjonsrapport: 
 

 «Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune» 
Bakgrunn for prosjektet var blant annet revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
2019, der står det følgende vurdering: 
 «Fra kommunens årsmelding 2018 står det at antallet barn som vokser opp i 
lavinntektsfamilier i Halden kommune er økende, og at økningen de siste årene er beskrevet 
som bekymringsfull. Fra den foreslåtte økonomiplanen for perioden 2020 - 2023 blir det vist 
til at tjenestene til familiene i mange tilfeller ikke er godt nok samordnet i kommunen. 
Fokusområdene som er foreslått for å få til et vellykket arbeid med familier er bolig, arbeid, 
økonomi og barnas situasjon. En samordnet innsats overfor disse familiene blir beskrevet 
som helt nødvendig for å få en varig endring mot arbeid og utdanning, samt et godt sted å 
bo. Tidlig og samordnet innsats i lavinntektsfamilier med sammensatte problemer og 
utfordringer er et område som Halden kommune har erklært de skal prioritere.» 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den 11. juni 2020, sak 20/23.   
 
Rapporten besvarte følgende problemstillinger: 

1.  I hvilken grad har Halden kommune sikret en tilfredsstillende styring av arbeidet med 
å forebygge utenforskap blant barn i lavinntektsfamilier? 

2. Er det etablert et helhetlig tjenestetilbud ovenfor lavinntektsfamilier? 
 
 
Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende: 

«Styring av arbeidet 
Etter våre vurderinger fremstår barn i lavinntektsfamilier som et prioritert område gjennom 
kommunens prosjekter og planer. I planverket er det foreslått flere tiltak og satsningsområder 
rettet mot barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune. 
Samtidig har kommunen, etter vår oppfatning, ikke en klar overordnet strategi i arbeidet med 
barn i lav-inntektsfamilier i kommunens planverk. Det som må sies å være hovedmålsettingen 
til kommunen i dette arbeidet, er heller ikke operasjonalisert i delmålsettinger. Gode 
måleindikatorer på prosjekter og tiltak, samt tilhørende underveisrapporteringer, har potensiale 
til å bidra med verdifull informasjon underveis i prosjekter og inn mot rapportering, evaluering 
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og lærings- og forbedringsarbeid. Hvis kommunen legger vurderinger av måloppnåelse og 
resultatvurderinger av prosjekter til grunn, er det vår oppfatning at kommunen benytter 
måleindikatorer i for liten grad på sine prosjekter og tiltak. 
Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommunen på nåværende tidspunkt ikke i 
tilstrekkelig grad har sikret en tilfredsstillende styring av arbeidet med barn i 
lavinntektsfamilier. 
Helhetlig tjenestetilbud 
I tillegg til god kvalitet på de ulike tjenestene i kommunen, er det viktig at tjenestene er 
samordnet slik at de kan yte rask og riktig hjelp til tjenestemottakerne. Etter revisjonens 
vurdering har kommunen forbedret samordningen mellom tjenestene i den senere tid. 
Samtidig er kommunen i en prosess med å forbedre tjenestene ytterligere. 
Kommunen har ikke barn i lavinntektsfamilier som utgangspunkt i sitt arbeid med å etablere et 
helhetlig tjenestetilbud, men slik vi oppfatter det, er det mer en tanke om at et godt 
tjenestetilbud, også kommer barn i lavinntektsfamilier til gode. Riktignok skal det gjennom 
prosjektet Velferdspiloten særskilt tas hen-syn til barn i lavinntektsfamilier, samt at flere tiltak 
på det boligsosiale området er innrettet med fokus på barnefamilier i lavinntektsgruppen. Dette 
vil etter vår oppfatning bidra til en økt oppmerksomhet mot nett-opp denne målgruppen. Vi er 
imidlertid usikre på hvor god oversikt kommunen har over barna i lavinntektsfamilier, noe som 
kan være avgjørende for å nå ut til alle i målgruppen. 
Når det gjelder samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, er det etter revisjonens 
vurdering etablert et samarbeid som retter oppmerksomheten mot barn i lavinntektsfamilier. 
Samtidig mener vi at kommunen ivaretar den såkalte knutepunktfunksjonen. Dette er et krav 
kommunen må innfri for å bli tildelt midler fra den nasjonale tilskuddsordningen, administrert 
av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).» 

 
Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på, samt revisjonens 
anbefalinger i rapporten innstilte kontrollutvalget på følgende til bystyret: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for 
arbeidet med barn i lavinntektsfamilier 

 utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å 
vurdere måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på 
bakgrunn av disse 

 fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i 
rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og 
oppfølging av disse 

 sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt, og følge opp at 
knutepunktfunksjonen ivaretas på en hensiktsmessig måte 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak 
i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal 
også sendes til kommunestyret. 

 
Kommunestyret behandlet rapporten den 24. september 2020, PS 113/20. 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
Formålet med å følge opp forvaltningsrapporter fra revisjonen er å vurdere om kommunens 
administrasjon har fulgt opp/iverksatt kommunestyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Utvalget har behandlet oppfølging av èn rapport i 2020»: 
  

 «Investeringsprosjekters tidligfase» 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken den 12. desember 2019. 
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«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Investeringsprosjekters 
tidligfase» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:  

 utarbeide en prosjektmodell som etablerer rutiner for investeringsprosjekters 
tidligfase. En prosjektmodell bør, i tillegg til faseinndeling, inneholde elementer 
som; kostnadsestimering med usikkerhetsanalyse, konseptutredning, 
kvalitetssikring og risikovurderinger.  

 utarbeide rutiner/maler som beskriver hvilken informasjon saksframlegg i 
kommunestyret for større investeringsprosjekter skal inneholde. Dette vil bidra 
til å sikre at det framlegges et forsvarlig beslutningsgrunnlag for 
kommunestyret.  

 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2020, om 
sin oppfølging av rapportens anbefalinger.  
Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at 
kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.» 

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 11. juni 2020 og fant på 
bakgrunn av kommunedirektørens tilbakemelding at kommunestyrets vedtak i stor grad var 
fulgt opp. Kontrollutvalget vedtok å ta redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, by/kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  
 
Det har i 2020 vært gjennomført eierskapskontroll i Østfold Energi AS. 
Prosjektplanen for kontrollen ble behandlet i kontrollutvalget 15. sept. 2020. Kontrollutvalget 
behandlet rapporten 1. desember 2020.  
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med utgangspunkt i følgende 
problemstilling: 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?» 

 
Revisor la følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: 

- Kommunens eiermelding – prinsipper for eierskap 
- Selskapsavtale 
- Eierorganet – representasjon og beslutninger 
- Eiermøter og rapportering 
- Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 
- Selskaps som opererer i et marked 
- Habilitet 
- Etisk regelverk og samfunnsansvar 

 
På bakgrunn av disse vurderingene mente revisjonen at kommunens eierskap utøves i 
samsvar med aktuelle lovbestemmelser og i stor grad er i tråd med etablerte normer for god 
eierstyring.  
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Rapporten ble oversendt kommunestyret til videre behandling med følgende innstilling:  
 Revisjonsrapport – «Eierskapskontroll Østfold Energi AS», tas til orientering. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den 
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.  
 
Kontrollutvalget har mottatt følgende henvendelser i 2020: 

 henvendelser vedr.et bestemt saksfremlegg i hovedutvalget for plan, teknisk, 
landbruk, klima og miljø. Da det ikke ligger til kontrollutvalgets oppgave å 
kvalitetssikre saker til politiske utvalg, ble henvendelsen ikke behandlet. Imidlertid 
hvis dette skulle gjenta seg i flere utvalg og over tid vil kontrollutvalget vurdere å gjøre 
undersøkelser for å vurdere om dette er i henhold til kommunelov og 
delegasjonsreglement. 

 Transport av brukere ved Båstadlund arbeidssenter- utvalget fikk en orientering av 
administrasjonen og saken ble avsluttet. 

 

 
Andre saker  

 Deloitte AS: Etterlevelseskontroll – vurdering av risiko- og vesentlighetsområder 

 Prosjektplan «Barnefattigdom» 

 Statusrapporter om utført forvaltningsrevisjonsarbeid 2019 

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer (Deloitte AS og ØVKR IKS) 

 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget  

 Prinsippavklaring – valg av revisjonsordning 

 Møteplaner  

 Prosjektplan «Barnevern» 

 Prosjektplan eierskapskontroll «Østfold Energi AS» 

 Status etter utført forvaltningsrevisjon 1 halvår 2020 

 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 
 

 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som 
tas til orientering i samlesaker som f.eks. kontrollutvalgets protokoller og kommunestyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget. 
 

 
 

 
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte 9. februar 2021. 
 

Roar Lund (s) 
Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/72 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 15795/2021 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/8 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

 
ØKUS KOF, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Halden kommune, datert 07.01 
2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  

Saksopplysninger 
Daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS har oversendt engasjementsbrev til 
kontrollutvalget. Hensikten med engasjementsbrevet er å beskrive vilkårene for 
revisjonsoppdraget og kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles 
forståelse for hva revisjonen arbeidsoppgaver og ansvar innebærer. 

Vurdering 
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets 
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med 
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor..»   
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet 
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan 
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til 
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 30.11.2020.   
 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor 
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering. 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
* 
 

Saksopplysninger 
* 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 

Vurdering 
* 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/72 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 15803/2021 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/9 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
ØKUS KOF, 20.01.2021 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

 Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021 
 Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Lene Brudal, datert 18.01 2021 
 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 18.01 2021 
 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) - 
veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune har oppdragsansvarlig revisorer på 
oppdraget avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at 
revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at 
uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering.
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Lene Brudal (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 5101/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 09.02.2021 21/10 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
Fredrikstad, 08.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Henvendelse til kontrollutvalgsleder – Klage på folevalgts adferd, datert 04.12 2020 
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.12.2020 
3. Utvalgssak fra kommunestyrets møte den 10.12.2020, sak 142/2020, «Inntreden av nye 

kommuner i Østfold kontrollutvalgssekretariat» 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 10.12.2020, sak 142/2020, «Inntreden av 

nye kommuner i Østfold kontrollutvalgssekretariat» 
5. Rapport fra Fylkesmannen «Endelig tilsynsrapport – Halden kommune 2020 – 

Kommunal beredskapsplikt» datert 19.06.2020 
6. Rapport fra Mattilsynet – Vannforsyningssystemer – «Rapport med vedtak om 

utarbeidelse av skriftlig farekartlegging, kartlegging av risikoabonnenter, utarbeidelse av 
rutiner for drift av provisoriske vannledninger og internkontroll» datert 04.12.2020 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Fylkesmannens tilsynskalender https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/  
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021  
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021  
 

Saksopplysninger 
1. Henvendelse til kontrollutvalgsleder – klage på folkevalgts atferd. 

Kontrollutvalgsleder mottok via Halden kommune en klage som omhandlet leder av 
styringsgruppa for arealplan. Klagen ligger i sin helhet som vedlegg 1 til saken. Ordfører 
var også kopimottaker på klagen.  
Kontrollutvalgsleder svarte i e-post datert 7.12 202 følgende: 
 
 

64

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021


 
«Hei! 
Viser til denne saken som ble oversendt på fredag i forrige uke. Undertegnede har gjort en 
vurdering i samråd med kontrollutvalgssekretariatet, der konklusjon er: 
 
Denne kan godt legges frem til kontrollutvalget til orientering. Men som dere er kjent med så 
er ikke kontrollutvalget et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som 
er klageinnstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
På vegne av kontrollutvalget, anmoder jeg ordfører om å ta denne saken direkte med alle 
gruppeledere og utvalgsledere, slik at riktig nivå behandler dette. Denne e-posten kan gjerne 
videresendes, slik at vurderingen som er gjort i samråd med kontrollutvalgssekretariatet, 
fremkommer. Denne saken hører hjemme i de politiske organene og er således ingen sak 
for kontrollutvalget, selv om kontrollutvalgets medlemmer vil få en orientering om denne 
saken i neste møte, der jeg regner med at ordfører kan supplere med informasjon til 
kontrollutvalget. 
 
Sender også kopi til nesteleder i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet, politisk 
sekretariat og klager. 
Mvh 
Roar Lund 
Leder av kontrollutvalget, Halden kommune» 
 
Saken legges med dette frem som en orienteringssak. 

 
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.12.2020 ligger vedlagt til orientering. 

 
3. Utvalgssak fra kommunestyrets møte den 10.12.2020, sak 142/2020, «Inntreden av nye 

kommuner i Østfold kontrollutvalgssekretariat» ligger vedlagt til orientering. 
 
 

4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 10.12.2020, sak 142/2020, «Inntreden av 
nye kommuner i Østfold kontrollutvalgssekretariat» ligger vedlagt til orientering. 
 

5. Rapport fra Fylkesmannen «Endelig tilsynsrapport – Halden kommune 2020 – 
Kommunal beredskapsplikt» er hentet fra Fylkesmannens tilsynskalender og ligger 
vedlagt til orientering. 

 
6. Rapport fra Mattilsynet – Vannforsyningssystemer – «Rapport med vedtak om 

utarbeidelse av skriftlig farekartlegging, kartlegging av risikoabonnenter, utarbeidelse av 
rutiner for drift av provisoriske vannledninger og internkontroll» er hentet fra 
Fylkesmannens tilsynskalender og ligger vedlagt til orientering. 

 
7. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse arrangeres fra 21.04. – 22.04.2021 på Gardermoen. 

Påmeldingsfrist er 11.03.2021. Programmet er under planlegging. Ytterligere informasjon 
finnes på NKRFs hjemmeside 

 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Arkivkode: 

Arkivsaksnr: 

Journal dato: 

Saksbehandler: 

033 

2020/6122-13 

05.11.2020 

Victor Borge Svendsen 

 

Utvalgssak 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret  10.12.2020 
   

 
Utsendte vedlegg  
1 Særutskrift av sak 20-30 
2 Nåværende samarbeidsavtale 
3 Oppdatert samarbeidsavtale 
  

 

Medsaksbehandlere  
Navn: Adm.enhet: Bidrag til saken: 

   
 

Inntreden av nye kommuner i Østfold kontrollutvalgssekretariat 

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.   

Sammendrag av saken: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat ber om at alle eierkommuner behandler styresak om innlemmelse 
av Våler kommune, Rakkestad kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune i ØKUS KOF. 
Ved inntreden av flere eierkommuner kreves det at samarbeidsavtalen endres med likelydende 
vedtak i kommunene. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Rakkestad, Marker, Skiptvet og Våler kommune tas opp som eier i ØKUS KOF (Østfold 

kontrollutvalgssekretariat Kommunalt oppgavefellesskap) 
2. Endringer i samarbeidsavtalens § 1 og § 7 og § 10 vedtas som foreslått i saken, og gjøres 

gjeldende fra 1.januar 2021. 
3. Reglene om virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 16 iakttas 

ved inntreden i Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF. 
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Saksutredning: 
1. Bakgrunn 
Rakkestad kommune, Marker kommune, skiptvet kommune og Våler kommune ønsker å melde 
seg inn i Østfold kontrollutvalgssekretariat. Hver gang en kommune skal innlemmes i ØKUS KOF, 
er eierkommunene nødt til å behandle inntredenen i kommunestyret/bystyret. 
Forslaget til endringer i samarbeidsavtalen innebærer at navnene på de nye deltakerkommunene 
legges inn og at eierandelen for de enkelte kommunene blir endret som følge av dette. Denne 
endringen vil ikke ha betydning for Halden kommunes økonomi.  

2. Vurderingskriterier 
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: 

 Økonomiske forhold  x Juridiske forhold 
 Personalspørsmål  x Organisasjonsspørsmål 
 Betydning for næringsutvikling   Betydning for miljøet 
 Betydning for eiendomsforhold   Betydning for økologisk fotavtrykk 
 Forhold som gjelder barn og unge   IKT og innovasjon 
 Forhold som gjelder universell utforming   Forhold som gjelder eldre 
 Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap  Forhold som gjelder folkehelsen 
 Annet:   

 

3. Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til innstillingen fra kontrollutvalget da dette 
er en ren formalitet. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av: 

,  
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Saksutredning: 
1. Bakgrunn 
Rakkestad kommune, Marker kommune, skiptvet kommune og Våler kommune ønsker å melde 
seg inn i Østfold kontrollutvalgssekretariat. Hver gang en kommune skal innlemmes i ØKUS KOF, 
er eierkommunene nødt til å behandle inntredenen i kommunestyret/bystyret. 
Forslaget til endringer i samarbeidsavtalen innebærer at navnene på de nye deltakerkommunene 
legges inn og at eierandelen for de enkelte kommunene blir endret som følge av dette. Denne 
endringen vil ikke ha betydning for Halden kommunes økonomi.  

2. Vurderingskriterier 
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: 

 Økonomiske forhold  x Juridiske forhold 
 Personalspørsmål  x Organisasjonsspørsmål 
 Betydning for næringsutvikling   Betydning for miljøet 
 Betydning for eiendomsforhold   Betydning for økologisk fotavtrykk 
 Forhold som gjelder barn og unge   IKT og innovasjon 
 Forhold som gjelder universell utforming   Forhold som gjelder eldre 
 Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap  Forhold som gjelder folkehelsen 
 Annet:   

 

3. Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til innstillingen fra kontrollutvalget da dette 
er en ren formalitet. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av: 

,  
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  19.06.2020  2020/538 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rachel Bjørkmo Bostad,  
  
 
 
  

Halden kommune 
Postboks 150 
1751 HALDEN 
 
 

  

 

Endelig tilsynsrapport – Halden kommune 2020 – Kommunal 
beredskapsplikt 

Bakgrunn 
26. februar 2020 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Viken tilsyn med Halden kommune sitt 
arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt. 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, 
sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 om 
kommunal beredskapsplikt § 10. 
Temaet for tilsynet var sivilbeskyttelseslovens §§ 14-15 og forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
 
 
Hovedinntrykk 
Fylkesmannen har inntrykk av at samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Halden kommune 
kommer til å få økt oppmerksomhet de neste årene. Man ser at beredskap har blitt mer prioritert 
etter at kommunen ansatte en egen beredskapsrådgiver i full stilling. Fylkesmannen sitter også igjen 
med et inntrykk av at kommunen har håndtert oppståtte hendelser på en god måte. Kommunen er i 
gang med å revidere planverk, og har dannet et godt samfunnssikkerhets- og beredskapsgrunnlag 
per nå som de skal utvikle videre. Ved forrige tilsyn (2016) ble det ikke gitt noen avvik, men 
kommunen ble informert om at de snart måtte starte på prosessen med å utvikle en ny helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette har ikke blitt gjort siden sist tilsyn, og det foreligger derfor noen 
mangler. Denne tilsynsrapporten beskriver fem avvik og to merknader til Halden kommunes arbeid 
med kommunal beredskapsplikt.  
 
I det videre arbeidet med samfunnssikkerhet viser vi til rådene i Veileder til forskrift om kommunal 
beredskapsplikt, og Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen som gode 
hjelpemidler. Fylkesmannens beredskapsavdeling kan også være behjelpelig med veiledning hvis 
kommunen ønsker det. 
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Resultater fra tilsynet 
Definisjoner 
 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i 
sivilbeskyttelsesloven og i forskrift til kommunal beredskapsplikt. 
 
Merknad: Funn det er grunn til å påpeke for å sikre utvikling og forbedring i kommunens arbeid 
med og etterlevelse av kommunal beredskapsplikt. 
 
 
 
Avvik 
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: 
 
 
Avvik 1 
 
Regelhenvisning 
 
Sivilbeskyttelsesloven § 14 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 
bokstav e og f.  
 
Utdypende kommentar 
 
Helhetlig ROS skal omfatte vurderinger av kommunens evne til å opprettholde og gjenopprette sin 
virksomhet. I den nåværende ROS-analysen foreligger det ikke noen vurderinger som utdyper 
kommunens evne til å kunne opprettholde drift under hendelser, og det beskrives heller ikke 
hvordan kommunen vil kunne gjenoppta sin virksomhet i etterkant av hendelsen. Det savnes en 
ytterligere sårbarhetsvurdering som beskriver kommunens virksomhet i de scenarioene som 
analyseres.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal også inneholde vurderinger vedrørende behov for 
befolkningsvarsling og evakuering. Befolkningsvarsling skal vurderes ut ifra konsekvenser og i 
hvilken grad konsekvensene kan reduseres ved bruk av varsling eller annen form for 
kommunikasjon. Når det gjelder evakuering betyr dette i praksis å vurdere behovet for og omfang av 
en eventuell evakuering, og resultatene av vurderingen skal følges opp i plan for oppfølging og i plan 
for evakuering i overordnet beredskapsplan. Kommunene skal vurdere behovet for varsling og 
evakuering, samt mulig omfang. Dette må vurderes i lys av scenarioets konsekvenser og i hvilken 
grad konsekvensene kan reduseres ved bruk av dette.  
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Avvik 2 
 
Regelhenvisning 

 

Sivilbeskyttelsesloven § 14 Risiko og sårbarhetsanalyse. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, 
2. ledd bokstav a 
 
Utdypende kommentar 
 
I kommunens planverk kan det være vanskelig å se sammenhengen mellom overordnet ROS og 
overordnet beredskapsplan med vedlegg. Det savnes i dokumentene en tydeligere rød tråd, for 
eksempel at det kommer frem i analyser og planer at de henviser til hverandre. Kommunens 
beredskapsplan er oppdatert, mens kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse er utdatert 
(2012). Dette resulterer i at koplingen mellom disse kan bli svekket. Helhetlig ROS er en viktig del av 
det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen, og må utvikles 
kontinuerlig. Kommunen mangler i tillegg et system for oppfølging og opplæring av ansatte. Her 
oppfordres kommunen til å lage et system som sikrer kompetanse i kriseledelsen og eventuelt andre 
aktuelle. 

 

På bakgrunn av ROS-analysen skal kommunen også utarbeide langsiktige mål, strategier og 
prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Kommunen 
har ikke noen langsiktige mål som vil kunne være retningsgivende for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Disse målene bør gjenspeile hvordan kommunen vil arbeide for å 
styrke samfunnssikkerheten, og på bakgrunn av disse målene kan de utarbeide strategier for 
hvordan disse målene skal nås. Slike mål vil kunne fungere som en rød tråd gjennom hele arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap. Basert på dette må kommunen videre følge de opp gjennom 
strategiske valg ved å prioritere tiltak i en plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet. Her 
må de beskrive hva kommunen vil gjøre for å styrke samfunnssikkerheten på bakgrunn av helhetlig 
ROS. Kommunen har i sin utdaterte ROS-analyse kommet med en rekke tiltak som skal ha en 
sannsynlighets- og konsekvensreduserende effekt, men vi kan ikke se at det foreligger noen plan for 
verken oppfølging eller vurdert implementering. På bakgrunn av overnevnte mangler blir ikke 
arbeidet med samfunnssikkerhet helhetlig og systematisk.  

 

Avvik 3 
 
Regelhenvisning 
 
Sivilbeskyttelsesloven § 14 Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6, 
1. ledd. 
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Utdypende kommentar 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er som nevnt en viktig del av det systematiske 
samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen, og må utvikles kontinuerlig. Kunnskap om risiko og 
sårbarhet er viktig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå, og for å 
redusere konsekvensene dersom hendelsen likevel inntreffer. Gjeldene ROS-analyse ble ferdigstilt i 
2012, før publisering av Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (DSB, 2014). 
Arbeidet med ROS-analyser i kommunene har utviklet seg mye på disse årene, det er derfor viktig at 
kommunen gjennomfører en ny helhetlig ROS. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) skal oppdateres: 

 når risiko- og sårbarhetsbildet endres 
 i takt med revisjon av kommuneplaner 
 når evaluering fra øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for det 

 

Avvik 4 

Regelhenvisning 

Sivilbeskyttelsesloven § 15 beredskapsplan. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4, 2. ledd 
bokstav c.  

Utdypende kommentar 

Den overordnede beredskapsplanen skal inneholde en ressursoversikt med opplysninger om 
kommunens og andre samfunnssikkerhetsaktørers kompetanse og ressurser som kan være 
tilgjengelig for å håndtere uønskede hendelser. Dette er et ressursbehov som ofte er kartlagt 
gjennom arbeidet med helhetlig ROS. Kommunen mangler en overordnet oversikt over hvilke avtaler 
de har, og hva de vil kunne bistå med. Ressursoversikten bør vise tilgang på ressurser som kan bidra 
til at kommunen kan opprettholde sine tjenester, egen kriseorganisasjon og beskytte befolkningen.  

 
Avvik 5 
 
Regelhenvisning 
 
Sivilbeskyttelsesloven § 15 beredskapsplan. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7, 2. ledd. 
 
Utdypende kommentar 
 
Det er et krav at kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer kvalifikasjon blant de som er 
tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering. Et slikt system skal bidra til å sikre at kommunens 
kriseledelse er rustet til å ivareta sine oppgaver ved håndtering av uønskede hendelser. Kommunen 
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viser til et årshjul, men den viser ikke hvordan man er tiltenkt å ivareta kompetanse og hva som skal 
til for å få kriseledelsen på et ønsket nivå.  De har ikke et system for opplæring, noe som spesielt er 
viktig når man har nyansatte med en tiltenkt rolle i kriseledelsen. Vi oppfordrer kommunen til å 
etablere en struktur eller et dokument hvor opplæring og kontinuerlig kompetanseheving innen 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet ivaretas.  
 
 
 
Merknader 
Følgende merknader ble notert under tilsynet: 
 

 

Merknad 1 

Regelhenvisning 

Sivilbeskyttelsesloven § 14 risiko- og sårbarhetsanalyse. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 
3. ledd bokstav d. 

Utdypende kommentar 

Kommunen har laget en matrise som viser en oversikt over de ulike kritiske infrastrukturene og 
samfunnsfunksjonene, og hvordan hver enkelt påvirker hverandre. I oversikten er det satt kryss for å 
illustrere hvilke som er avhengige av hva. Det foreligger dessverre ikke noen videre analyser som 
beskriver omfanget eller hvordan de vil kunne påvirke hverandre. Det savnes en ytterligere analyse 
som beskriver eller illustrerer hvordan de ulike infrastrukturene og funksjonene blir påvirket. Det er 
ønskelig at disse vurderes opp mot de ulike scenarioene som beskrives i ROS.  

 

Merknad 2 

Regelhenvisning 

Sivilbeskyttelsesloven § 15 Beredskapsplan. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4, 2. ledd 
bokstav d.  
 
Utdypende kommentar 

Beredskapsplanen beskriver hvordan evakuering er tenkt gjort, men beskriver ikke hvordan 
befolkningsvarsling skal gjøres og dets dekningsgrad og omfang. Forskriftens krav er at man skal 
bruke kunnskapen fra ROS-analysen til å beskrive en plan for å varsle befolkningen om kritiske 
situasjoner, og Fylkesmannen anbefaler at kommunen legger til informasjon om bruk av system og 
dets tiltenkte omfang. I forskriften sies det at dersom kommuner velger å etablere et slikt system, 
bør det inneholde følgende momenter: 

 beskrivelse av roller, ansvar, rutiner for iverksetting 
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 planer for øvelser 
 avtaler for varsling av befolkningen 
 dekningsgrad og begrensninger i varslingssystemet 

 
 

Veien videre 
Fylkesmannen har mottatt kommunens svar på den foreløpige tilsynsrapporten. Fylkesmannen ber 
om en plan for hvordan Halden kommune vil følge opp avvikene med rimelige tidsfrister. En plan for 
oppfølging skal sendes til oss innen seks uker etter dato for mottatt endelig tilsynsrapport. Når 
planen er mottatt vil vi vurdere om planen og fristene er akseptable.  
 
Når avvik er lukket i tråd med oppfølgingsplanen, ber vi kommunen orientere Fylkesmannen om 
dette.  
 
Eventuelle kommentarer og spørsmål til tilsynet kan rettes til Rachel Bjørkmo Bostad på telefon 69 
24 75 09 eller e-post rbbos@fylkesmannen.no 
 
Andre spørsmål kan rettes til kommunens kontaktperson Ole Bøklepp på telefon 69 24 75 07 eller e-
post olbok@fylkesmannen.no 
    
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Geir Henning Hollup 
fagleder 

  
 
Rachel Bjørkmo Bostad 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
    

Dokumenter 
Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet: 

- Utfylt rapportskjema for tilsyn med Sivilbeskyttelsesloven §§ 14-15 og Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt 

- Fagplan for krisekommunikasjon, Halden kommune 
- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Halden kommune 
- Overordnet beredskapsplan 
- Vedlegg A – Varslingsliste, overordnet nivå 
- Vedlegg B – Roller, ansvar og myndighet 
- Vedlegg C - Tiltakskort 
- Vedlegg N - Evaluering av øvelser og uønskede hendelser 
- Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2050 
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Navn Funksjon/rolle Virksomhet 
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Sl
ut

tm
øt
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Anne-Kari Holm Ordfører  x x x 
Roar Vevelstad Kommunedirektør  x x  
Richard Andrè 
Aronsen-
Ødemark 

Beredskapskoordinator  x x x 

Ole Christian 
Torgalsbøen 

Brannsjef  x x  

Halvard Bø Kommuneoverlege  x x x 
Veronica Aam Helse- og omsorgssjef  X X x 
Kent-Arne 
Andreassen 

Undervisning og 
oppvekst 

 x x x 

Ulf Ellingsen Teknisk  x x x 
Øyvind Grandahl Informasjonsansvarlig  x x x 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Halden Kommunale Vannforsyningssystemer
postboks 150
1751 Halden

Deres ref:  

Vår ref: 2020/179895  

Dato: 4. desember 2020  

Org.nr: 985399077

Rapport med vedtak om utarbeidelse av skriftlig farekartlegging,
kartlegging av risikoabonnenter, utarbeidelse av rutiner for drift av
provisoriske vannledninger og internkontroll

Vi viser til revisjonen hos Halden Kommunale Vannforsyningssystemer 20. oktober 2020.

Revisjonen omfattet

• Lille Erte vannforsyningssystem
• Kornsjø vannforsyningssystem
• Prestebakke vannforsyningssystem

Vi viser også til vår revisjonsrapport datert 30.10.2020.

Virksomhetens tilbakemelding til varsel om at vi vurderer å gi pålegg
I rapporten fra Mattilsynet datert 30.10.2020, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen
merknader til at vi vurderte å gi dere pålegg om å utarbeide skriftlig farekartlegging, kartlegge
risikoabonnenter, utarbeide rutiner for drift av provisoriske vannledninger og legge fram en plan for å
utbedre interkontrollssystemet til distribusjonssystemet.

Dere opplyste i en e-post den 03.12.2020, at dere ikke har slike merknader.

Fristen for å utbedre de fire vedtakene er;
- 6. januar for vedtak nr. 3 og nr. 4
- 6. april for vedtak nr. 1 og nr. 2.

1. Vedtak om å utarbeide en farekartlegging for hele distribusjonssystemet deres
Dere må kartlegge de farer som kan oppstå på distribusjonssystemet deres (for alle tre
vannforsyningene). I tillegg må dere definere hvilke tiltak dere må sette inn for å redusere farene,
eventuelt fjerne disse. Farekartleggingen (og farehåndteringen) skal være systematisk, skriftlig og
oppdatert.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne
bestemmelsen er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
Etter drikkevannsforskriften § 6, er det krav om at vannverkseieren skal identifisere farene som må
forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.

Vi har observert:

• Dere mangler en strukturert farekartlegging/farehåndtering som tar for seg alle områder i
distribusjonssystemet. Dere benytter Gard og Gemini som styringsverktøy. Dere har delvis
oversikt over farer i styringsverktøyene. Disse gir dere god oversikt over status på ledningsnettet
og dere registrer ledningsbrudd, lekkasjer m.m der.

• Ved større avvik gjennomfører dere ikke en farevurdering.
• Vedlikeholdsplaner blir basert på erfaring og ikke på identifisering av farer.
• Dere har egne skriftlige spyleplaner i en perm. Observasjoner gjort under spylingen, som for

eksempel brunt vann, blir registrert i eget felt for anmerkninger i tilhørende sjekklister. Det kom
ikke klart fram under revisjonen hvordan disse anmerkningene ble fulgt opp/fanget opp senere.

• ROS-analysen er generell. Dere har for eksempel ikke utarbeidet tiltakskort og handlingsplan. I
tillegg nevner dere kritiske vannledninger, men ikke hvilke disse er og hva som skal bli gjort for å
redusere farer.

• Det står i ROS-analysen at dere har tilbakestrømsikring hvor det er fare for innsug
(tilbakeslagsventil, kategori 4). Dere oppga at dette ikke var utført alle steder. Det vil si at dere
ikke har kartlagt alle risikoabonnenter.

• Etter hendelsen ved havna i november 2016, hvor det ved påfyll av vann til en lastebåt kom
tilbakestrøm av saltvann/fremmedvann fra båten og inn på drikkevannsledningsnettet, ble det
satt i gang tiltak. Dere har montert miljøplugger på ca. 500 brannkummer i byområdet. I tillegg
har dere utbedret alle kummer som ligger under havnivå. Industrien (Norsk Skog Saugbruks og
Nexans) har satt inn sikring mot tilbakestrømming (tilbakeslagsventil, kategori 4) etter pålegg fra
dere. Kategori 4 tilbakeslagsventil er også satt inn der hvor det er fare for at ledningsnettet kan bli
trykkløst. Dere kunne ikke fremvise dokumentasjon fra hendelsen i havna i 2016 og var usikker
på om den var farevurdert.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt
nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og
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uten fremtredende lukt, smak og farge. Vannverkseier skal videre sikre at tiltak som forebygger,
fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. Dere mangler en
systematisk og skriftlig farekartlegging av farer som kan oppstå på distribusjonssystemet i deres. Ved
manglende farekartlegging og farehåndtering kan det være relevante farer som ikke blir avdekket og
håndtert. I verste fall kan en overse farer som kan true leveransene av trygt drikkevann. Dette er et
regelverksbrudd.

Det er viktig at det til enhver tid blir iverksatt tiltak som er nødvendige og som faktisk reduserer
faren for utrygt drikkevann. Det betyr at dere må kartlegge eventuelle farer som kan oppstå
på ledningsnettet deres, og deretter planlegge og gjøre tilfredsstillende tiltak for å redusere og
fjerne disse. Alle hendelser/farer skal være konkrete og stedfestet. For hver identifisert fare,
skal dere iverksette tiltak som hindrer faren i å oppstå eller reduserer sannsynligheten for den.
Farereduserende tiltak kan være fysiske eller fastsatte skriftlige rutiner. Farekartleggingen og tiltak
(farehåndtering) skal sikre at abonnentene til enhver tid mottar trygt og nok drikkevann.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som dere må holde oppdatert. Det vil alltid
kunne oppstå nye farer og årsaker til farer, og sjansene for å forebygge, fjerne eller redusere disse
kan også endre seg over tid. I drikkevannsforskrift er kravet til forebyggende arbeid tydeliggjort som
en rød tråd for alt arbeid og krav.

ROS-analyse er et godt verktøy for å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede
hendelser, og hvilke tiltak en må ha for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. ROS-analyse
skal rangere hendelser i forhold til risiko slik at dere kan prioritere forebyggende tiltak og behov for
beredskap. Farer dere ikke klarer å få redusert tilstrekkelig må inngå i beredskapen.

Vi mener at det vil være rimelig at dere utarbeider en farekartlegging innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal være gjennomført. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemelding på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Fristen for å utarbeide en farekartlegging er

6. april 2021

2. Vedtak om å kartlegge abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for forurensning av
drikkevannet ved tilbakestrømming
Dere må kartlegge abonnenter (knyttet til alle tre vannforsyningssystemene), som kan forurense
ledningsnettet (risikoabonnenter), ved trykkfall eller at de har høyere trykk enn deres trykk. Dette
inkluderer deres egne avløpspumpestasjoner. Dere må også avgjøre hvordan dere skal følge opp
risikoabonnentene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett jf §§ 6 og 12.
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Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse
bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for tilstand til distribusjonsnett og tilbakeslagssikring
I drikkevannsforskriften § 15 første ledd, er det krav om at vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra til bærekraftig bruk av
grunnvann og overflatevann.

I drikkevannsforkriften § 12 femte ledd er det krav om at vannverkseieren skal påse at abonnenter
som ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Vannverkseieren kan stille krav om maksimal
vannmengde som kan tas ut ved testing av sprinkleranlegg.

Vi har observert:

• Dere mangler rutiner for kartlegging og oppfølging av abonnenter som kan utgjøre en fare for
forurensning (tilbakestrømming).

• Alle nye avløpspumpestasjoner har kategori 4 (tilbakeslagsventil). Dere arbeider kontinuerlig med
utskifting i de gamle pumpestasjonene.

• Etter hendelsen ved havna i november 2016, hvor det ved påfyll av vann til en lastebåt kom
tilbakestrøm av saltvann/fremmedvann fra båten og inn på drikkevannsledningsnettet, ble det
satt i gang tiltak. Dere har montert miljøplugger på ca. 500 brannkummer i byområdet. I tillegg
har dere utbedret alle kummer som ligger under havnivå. Industrien (Norsk Skog Saugbruks og
Nexans) har satt inn sikring mot tilbakestrømming (tilbakeslagsventil, kategori 4) etter pålegg fra
dere. Kategori 4 tilbakeslagsventil er også satt inn der hvor det er fare for at ledningsnettet kan bli
trykkløst. Dere kunne ikke fremvise dokumentasjon fra hendelsen i havna i 2016 og var usikker
på om den var farevurdert.

• Det står i ROS-analysen at dere har tilbakestrømsikring hvor det er fare for innsug
(tilbakeslagsventil, kategori 4). Dere oppga at dette ikke var utført alle steder. Det vil si at dere
ikke har kartlagt alle risikoabonnenter.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal sikre at distribusjonsssytemet til vannforsyningssystemet er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Vannverkseier skal videre påse at abonnenter som
ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet ved
tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Fare for forurensning ved tilbakestrømming til
ledningsnettet, vil være en del av farekartleggingen av distribusjonssystemet. Vi vurderer at
manglende kartlegging av alle abonnenter,som kan utgjøre en fare for forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, er et regelbrudd. Dette regelbruddet er det nødvendig at dere retter opp.

Den som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk, er pliktig til å sørge for at sikring mot
tilbakestrømming er installert. Kommunen kan, både som vannverkseier og som bygningsmyndighet,
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gi pålegg om innstallering av sikring mot tilbakestrømming der dette mangler. Kommunen har ikke en
fullstendig oversikt over om dette er installert ved alle risikoabonnenter.

Det er viktig å etterleve krav om sikring mot tilbakestrømming for å påse at drikkevannet på
ledningsnett ikke blir forurenset.

Uønsket innsug på nettet ved tilbakestrømming skjer fra tid til annen. Det er ikke ofte, men når det
skjer, så kan det få alvorlige konsekvenser. Det er en betydelig fare som må kartlegges.

Vi mener at det vil være rimelig at dere kartlegger abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for
forurensning av drikkevannet innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal være gjennomført. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemelding på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Fristen for å kartlegge abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for forurensning av
drikkevannet er

6. april 2021

3. Vedtak om å utarbeide rutiner for drift av provisoriske vannledninger
Dere må utarbeide skriftlige rutiner for drift av provisoriske vannledninger (brannslanger), som sikrer
at disse ikke forurenser drikkevannet når de blir tatt i bruk.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett
Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne
bestemmelsen er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for tilstand til distribusjonsnett
I drikkevannsforskriften § 15 første ledd, er det krav om at vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra til bærekraftig bruk av
grunnvann og overflatevann.

I drikkevannsforskriften § 15 andre ledd, er det krav om at vannverkseieren skal sikre at det
utarbeides en plan for hvordan fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og at det ikke bidrar til at
drikkevann i distribusjonssystemet blir forurenset.

Vi har observert:

• Dere mangler en rutine for drift av provisoriske vannledninger (brannslanger).
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Mattilsynet vurderer dette slik:
Det er vannverkseieren sitt ansvar å sikre at hele distribusjonssystemet blir driftet på en
tilfredsstillende måte. Det vil si på en måte som sikrer at drikkevannet ikke blir forurenset. Når dere
mangler rutiner for rengjøring, vedlikehold og hygienisk lagring av midlertidige vannledninger, så kan
disse forurense vannet når de blir tatt i bruk. Dette er å regne som et regelverksbrudd.

Midlertidige/provisoriske vannledninger er en del av ledningsnettet som ikke er i kontinuerlig bruk.
Det vil si at de blir brukt, fjernet/flyttet på, lagret og tatt i bruk igjen. Det gjør at disse vannledningene
er i en særstilling med tanke på behov for rengjøring, vedlikehold og riktig (hygienisk) lagring. Dere
har ikke skriftlige rutiner for bruk (drift) av denne typen vannledninger.

Vi mener at det vil være rimelig at dere utarbeider rutiner for drift av provisoriske vannledninger innen
angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal være gjennomført. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemelding på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Fristen for å utarbeide rutiner for drift av provisoriske vannledninger er

6. januar 2021

4. Vedtak om å legge fram en plan for å utbedre internkontrollsystemet til
distribusjonssystemet
Dere må sette opp en plan for utarbeidelse av skriftlige rutiner/arbeidsinstrukser for alle
arbeidsoperasjoner og prosesser som er kritiske for å sikre leveransen av trygt drikkevann. Planen
må også inneholde revidering/oppdatering av eksisterende rutiner og arbeidsinstrukser, hvis det er
behov. Konkrete frister for gjennomføring/utarbeidelse av hver rutine/arbeidsinstruks må stå i planen.
Alle dokumenter/ rutiner skal være oppdatert når det gjelder praksis, lover og regler og endringer i
vannforsyningen. Pålegget gjelder alle tre vannforsyningene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll §§ 6, 8, 12 og 15.

Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse
bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for farekartlegging og internkontroll
Etter drikkevannsforskriften § 6, er det krav om at vannverkseieren skal identifisere farene som må
forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.
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Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.

Etter drikkevannsforskriften § 7 skal vannverkseier etablere internkontroll ved
vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i
drikkevannsforskriften etterleves, og skal tilpasses art og omfang.

Internkontrollen skal minst omfatte
a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er plassert
b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves
c) registreringer som viser at rutinene etterleves
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg.

Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst
10 m³ drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Mattilsynet kan om nødvendig
pålegge mindre vannforsyningssystemer å dokumentere internkontrollen skriftlig.

Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å produsere og
levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne.

Vi har observert:
Dere har personell med god kompetanse på drift og oppbygning av distribusjonssystemet. Dere
har flere gode innarbeidede rutiner/prosedyrer, men lite av dette er nedfelt i skriftlige rutiner og
prosedyrer. Dere mangler for eksempel:

• en skriftlig strukturert farekartlegging/farehåndtering som tar for seg alle områder i
distribusjonssystemene deres.

• en farevurdering ved større avvik. For eksempel etter hendelsen i november 2016, hvor saltvann
kom inn på ledningsnettet for drikkevann i sentrum syd.

• en skriftlig rutine for oppfølging av avvik.

• en skriftlig rutine for kartlegging og oppfølging av abonnenter som kan utgjøre en fare for
forurensning ved tilbakestrømming.

• en skriftlig rutine for drift av provisoriske vannledninger.

• en skriftlig rutine for praksisen om at alltid samme person åpner og stenger ventiler.

• skriftlig rutiner for lekkasjesøk, for arbeid i fellesgrøfter, kontroll med endeledninger, kontroll av
kummer, krav til materialevalg (ovenfor entreprenører).

• skriftlig dokumentasjon på hvilke kritiske deler dere har på lager.

Se aktiviteter side 5 i virksomhetsplanen for flere eksempler på manglende rutiner/prosedyrer
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• Beredskaphåndbok vann fra 2012 er ikke oppdatert. Det er blant annet feil telefonnummer til
Mattilsynet, henvisning til gammel drikkevannsforskrift og internkontrollforskriften til næringsmidler
og ikke oppdatert informasjon om vannbehandlingspross ved Lille Erte vannforsyninssystem.

• ROS-analysen er generell. Dere har for eksempel ikke utarbeidet tiltakskort og handlingsplan. I
tillegg nevner dere kritiske vannledninger, men ikke hvilke disse er og hva som skal bli gjort for å
redusere farer.

• Det står i ROS-analysen at dere har tilbakestrømsikring hvor det er fare for innsug
(tilbakeslagsventil, kategori 4). Dere oppga at dette ikke var utført alle steder. Det vil si at dere
ikke har kartlagt alle risikoabonnenter.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges
opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i drikkevannsforskriften etterleves, og skal
tilpasses art og omfang. Dere mangler en fullstendig skriftlig og oppdatert internkontroll. Dette er et
regelverksbrudd.

Vi vurderer at kun muntlige og erfaringsbaserte rutiner og prosedyrer for flere av
arbeidsoperasjonene, ikke tilfredsstiller kravet til skriftlig internkontroll for å sikre styring og kontroll
med trygt drikkevann. Vi vurderer også at manglende skriftlig rutiner og sjekklister vanskeliggjør
opplæring og erfaringsoverføring til eventuelle nyansatte eller andre som skal ha oppgaver knyttet
til vannbehandlingen. Vi mener at flere av de rutinene/prosedyrene som dere har muntlig, kan inngå
som dokumentasjon på farereduserende tiltak i farekarleggingen.

Dere mangler blant annet en skriftlig strukturert farekartlegging/farehåndtering som tar for seg
distribusjonssystemene deres, skriftlig rutine for oppfølging av avvik, skriftlig rutine for kartlegging
og oppfølging av risikoabonnenter og skriftlig rutine for drift av provisoriske vannledninger.
Gjennomgangen viser også et behov for revisjon/oppdatering av nåværende dokumenter knyttet til
vannforsyningen.

Våre observasjoner viser at dere ikke har oppdaterte skriftlige rutiner for oppfølging av avvik. Det
er viktig at dere har klare skriftlige rutiner for hvordan dere skal følge opp avvik. Det må ikke være
noe tvil om hvilke tiltak dere må sette i gang når avvik oppstår, slik at de blir håndtert og fulgt opp i
samsvar med krav i drikkevannsforskriften.

Internkontrollen skal være et verktøy i den daglige driften for å sikre at dere følger regelverket og
avdekker avvik som oppstår, slik at dere leverer trygt drikkekvann til mottaker. Det er avgjørende at
dere har et skriftlig internkontrollsystem med rutiner/prosedyrer og sjekklister for alle arbeidsoppgaver
og arbeidsoperasjoner som er kritiske for driften av vannforsyningen.

Vi har fattet vedtak om utarbeidelse av en skriftlig farekartlegging, kartlegging av risikoabonnenter og
utarbeidelse av rutine for drift av provisoriske vannledninger ovenfor. Vi anser at det er omfattende å
gjennomgå hva dere mangler for å få en fullstendig skriftlig internkontroll for distribusjonssystemene.
Dere må lage en oversikt over hva dere har, hva som må revideres og hva dere mangler. Vi
vurderer at det er vanskelig for oss å sette en konkret frist for når dere skal ha en fullstendig skriftlig
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internkontroll ferdig. Vi ber derfor om en plan for arbeidet med internkontrollen fremover, slik at
fristene blir mest mulige realistiske.

Vi mener at det vil være rimelig at dere legger fram en plan for å utbedre internkontrollsystemet til
distribusjonssystemet innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal være gjennomført. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemelding på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Fristen for å legge fram en plan for å utbedre internkontrollsystemet til distribusjonssystemet
er

6. januar 2021

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:
Prestebakke vannforsyningssystem

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett

Lille Erte vannforsyningssystem

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett

Kornsjø vannforsyningssystem

• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett
• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
HALDEN KOMMUNE
Halden Kommunale Vannforsyningssystemer
postboks 150
1751 Halden

4. desember 2020 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Karin Charlotte Ranum
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 4. desember 2020
med saksnummer 2020/179895.

Tilbakemelding gjelder: Halden Kommunale Vannforsyningssystemer

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må kartlegge de
farer som kan oppstå på
distribusjonssystemet deres
(for alle tre vannforsyningene).
I tillegg må dere definere hvilke
tiltak dere må sette inn for å
redusere farene, eventuelt
fjerne disse. Farekartleggingen
(og farehåndteringen) skal
være systematisk, skriftlig og
oppdatert.

6. april 2021  

Dere må kartlegge
abonnenter (knyttet til alle tre
vannforsyningssystemene), som
kan forurense ledningsnettet
(risikoabonnenter), ved
trykkfall eller at de har
høyere trykk enn deres trykk.
Dette inkluderer deres egne
avløpspumpestasjoner. Dere må
også avgjøre hvordan dere skal
følge opp risikoabonnentene.

6. april 2021  

Dere må utarbeide skriftlige
rutiner for drift av provisoriske
vannledninger (brannslanger),
som sikrer at disse ikke
forurenser drikkevannet når de
blir tatt i bruk.

6. januar 2021  
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Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må sette opp en plan
for utarbeidelse av skriftlige
rutiner/arbeidsinstrukser for
alle arbeidsoperasjoner og
prosesser som er kritiske
for å sikre leveransen av
trygt drikkevann. Planen må
også inneholde revidering/
oppdatering av eksisterende
rutiner og arbeidsinstrukser,
hvis det er behov. Konkrete
frister for gjennomføring/
utarbeidelse av hver rutine/
arbeidsinstruks må stå i planen.
Alle dokumenter/ rutiner skal
være oppdatert når det gjelder
praksis, lover og regler og
endringer i vannforsyningen.
Pålegget gjelder alle tre
vannforsyningene.

6. januar 2021  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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